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ÚVOD
Vážení zákazníci,
přejeme vám mnoho radosti a úspěchů s novým produktem Leica.
Pro docílení optimálních funkcí tohoto zařízení si prosím důkladně 
přečtěte tento návod k použití.
Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jen 
tak je zajištěna bezpečná a snadná obsluha.
Veškeré informace o svém produktu můžete kdykoli najít na adrese:
https://www.leica-calonox.com

Vaše Leica Camera AG

Před použitím výrobku si nejprve přečtěte kapitoly 
„Bezpečnostní pokyny" a „Důležitá upozornění", abyste 
zabránili poškození výrobku a předešli možným zraněním 
a rizikům.

OBSAH BALENÍ
Vámi zakoupený produkt obsahuje:
 – Calonox Sight
 – Brašna z materiálu Codura
 – Nabíjecí kabel
 – Nosný popruh
 – Stručný návod k obsluze
 – Čistící hadřík na optiku
 – Krytka objektivu s bezpečnostní šňůrkou
 – Očnice
 – Certifikát o přezkoušení

NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ
Podrobnosti k aktuálnímu sortimentu náhradních dílů a dalšího 
příslušenství u služby Leica Customer Care nebo u autorizovaného 
prodejce Leica:
https://en.leica-camera.com/Stores-Dealers/Leica-dealer-locator

*Skutečný obsah balení se může lišit v závislosti na provedení.
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CSPRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU  
K OBSLUZE

AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny práva vyhrazena.
Na všechny texty, obrázky a grafiku se vztahují autorská práva a 
další zákony na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí se kopírovat, 
upravovat ani používat ke komerčním účelům nebo k šíření.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Po redakční uzávěrce může dojít ke změnám produktů a služeb. Vý-
robce si vyhrazuje právo na změny konstrukce nebo tvaru, barevné 
odchylky a změny rozsahu dodávky nebo plnění v průběhu dodací 
lhůty, pokud jsou tyto změny nebo odchylky pro zákazníka přiměřené 
s ohledem na zájmy společnosti Leica Camera AG. V tomto ohledu 
si společnost Leica Camera AG vyhrazuje právo na změny, jakož 
i právo na omyly. Obrázky mohou obsahovat také příslušenství, 
speciální vybavení nebo jiné položky, které nejsou součástí stan-
dardního rozsahu dodávky nebo služeb. Jednotlivé stránky mohou 
obsahovat i typy a služby, které se v jednotlivých zemích nenabízí.

ZNAČKY A LOGA
Značky a loga použitá v tomto dokumentu jsou chráněné obchodní 
značky. Bez předchozího souhlasu společnosti Leica Camera AG 
není dovoleno tyto chráněné značky a loga používat.

LICENČNÍ PRÁVA
Společnost Leica Camera AG vám ráda nabídne inovativní a infor-
mativní dokumentaci. Vzhledem k tvůrčímu designu však berte na 
vědomí, že společnost Leica Camera AG musí chránit své duševní 
vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, 
a že tato dokumentace neposkytuje žádnou licenci na duševní 
vlastnictví společnosti Leica Camera AG. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


